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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 26. januar 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

2 (L 145), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten 

Hønge (SF). 

Spørgsmål nr. 2: 

” Vil ministeren redegøre for, hvilken dialog, der har været mellem Beskæftigelses-

ministeriet og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i lyset af det lovforslag, 

som planlægges fremsat af sundhedsministeren torsdag den 28. januar 2021 om 

isolation og krav om test ved indrejse i Danmark? I besvarelsen bedes ministeren 

redegøre for overvejelserne i forhold til, hvordan kravene i lovforslaget fra Beskæf-

tigelsesministeriet og lovforslaget fra Sundhedsministeriet og Justitsministeriet ad-

skiller sig samt bevæggrundene herfor.” 

Svar: 

Jeg kan indledningsvist oplyse, at der løbende er dialog og koordinering i både re-

geringen og ministerierne imellem, herunder særligt ved beslutning om og frem-

sættelse af lovforslag.  

Hovedformålet med L145 er at forpligte arbejdsgivere, der benytter sig af tilrej-

sende arbejdskraft, til at sikre, at de tilrejsende arbejdere bliver pcr-testet. Det bli-

ver altså med lovforslaget arbejdsgivernes ansvar at sikre test af deres tilrejsende 

arbejdskraft. 

Arbejdstilsynet vil føre tilsyn med om arbejdsgiverne overholder loven og vil 

blandt andet kunne kræve dokumentation for, at den enkelte ansatte er testet i hen-

hold til kravet. Arbejdstilsynet kan udstede en bødestraf, hvis arbejdsgiver ikke le-

ver op til kravet. 

Med L145 ændrer vi derfor den hidtidige opfordring til arbejdsgiverne om at lade 

tilrejsende arbejdskraft pcr-teste. Nu gør vi det til et egentligt lovkrav. Lovforslaget 

gør således pligten og kontrollen klar. Hvilke lande og hvornår testen skal være ta-

get lægger jeg i lovforslaget op til at udmønte via bekendtgørelse – dette for at 

sikre en løbende fleksibilitet ift. den løbende udvikling i pandemien og kontrollen 

heraf. Jeg vil naturligvis inddrage ordførerne heri. 

Det lovforslag, som sundhedsministeren fremsatte den 28. januar (L 152) skal give 

mulighed for at fastsætte generelle regler om, at personer bl.a. skal lade sig teste 
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og isolere efter indrejse i Danmark. Lovforslaget indeholder således en bemyndi-

gelsesbestemmelse til at fastsætte regler om, at personer, der ankommer til landet 

fra eller har bopæl i udlandet, skal fremvise dokumentation for, at de ikke har en 

nærmere bestemt alment farlig sygdom, at de skal lade sig undersøge for, om de 

pågældende har en alment farlig sygdom, at de skal lade sig isolere, eller at de om 

nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus.  

I lovforslagets bemærkninger fremgår det, at det forudsættes, at der ved udmønt-

ningen af reglerne vil blive fastsat en række undtagelser fra kravet om isolation. 

Det fremgår bl.a., at det f.eks. vil kunne blive fastsat, at de anerkendelsesværdige 

formål, som begrunder indrejse, vil kunne varetages i isolationsperioden.  
 

Regeringen ønsker med lovforslagene at dæmme op for, at personer bringer smitte 

med over grænsen særligt henset til de nye smittemutationer, som vi ser dukke op 

Danmark. Samtidig er det vigtigt for regeringen at finde en balance hvor folke-

sundhed og økonomi går hånd i hånd. Den balance mener vi, at vi har fundet med 

de to lovforslag. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 


